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APA dá início à série de
lives com o presidente

da entidade
40 anos de

Coro benedense
Parece que foi ontem, mas o coro de
vozes benedenses completa 40 anos de
atividades. Nessas quatro décadas de
existência, muitos exemplos de dedica-
ção, garra e superação ajudam a contar
a história do grupo que, desde feverei-
ro de 2012 se chama Oficina de Canto
APA/BNDES. Para celebrar a data, a
coordenadora Eliane Ribeiro está ela-
borando um evento especial. Por en-
quanto, os detalhes ainda não fo-
ram revelados, mas em breve serão
divulgados pelos canais da APA.
Os ensaios presenciais seguem acon-
tecendo na Rua do Lavradio, 84, na
Sociedade Brasileira de Belas Artes.

No último dia 28 de julho, o presiden-
te da APA, Sebastião Bergamini Junior,
iniciou uma série de reuniões virtuais
com os associados. As lives ocorrerão
mensalmente, onde será feita uma atu-
alização das ações desenvolvidas pela
entidade e trará as informações mais
recentes relacionadas à FAPES.

Nesse primeiro encontro, o dirigente con-
templou o detalhamento das medidas já to-
madas nos dois meses de gestão da Asso-
ciação; o planejamento das ações visando
a proteção dos direitos dos associados com
relação ao plano de benefícios e ao plano
de saúde administrados pela FAPES; e o en-
caminhamento das prestações de contas das
gestões passadas.

Na primeira etapa da reunião, Bergamini
detalhou a proposta de trabalho da atual
Diretoria, destacando como prioritário o
trabalho de acompanhamento dos riscos aos
direitos dos assistidos, divididos em pon-
tos definidos como atividades-fim:
•• manutenção da paridade dos beneficios;
••revisão das contribuições extraordinárias

dos assistidos no rateio da PED  de 2015;
••aumento da representatividade dos
assistidos no Conselho Deliberativo da
FAPES;
••discordância com a inclusão de Diretores
externos na FAPES;
••acompanhamento dos investimentos do
fundo, diante do risco de um novo PED;
••alteração das regras de nosso plano de saú-
de, acompanhando o ACT entre o banco e o
Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro;
••acompanhamento de uma pouco provável
retirada de patrocínio.

Em seguida, o presidente abordou as ati-
vidades-meio da APA, onde destacou:
••a necessidade de melhorias organizaci-
onais e de aperfeiçoamento dos contro-
les internos da APA;
••a necessidade de revisão do estatuto da
entidade;
••a situação econômico-financeira da
APA, que é de solvência e superavitá-
ria para os últimos exercícios;
••a necessidade de obter um novo es-
paço, compatível com as demandas da
APA, diante da exigência de pagamen-

to de aluguel de mercado dentro do
EDSERJ;

Bergamini também falou sobre a gover-
nança na APA e sobre as atribuições da Di-
retoria e de cada Conselho da Associação.
Observou que, embora a Diretoria tenha
considerado não haver necessidade de uma
auditoria para as contas de 2016 a 2018, de-
cidiu marcar uma assembleia para o dia 09
de agosto próximo para que os associados
deliberem sobre três opções:
1) a não contratação dos serviços de au-
ditoria;
2)  a contratação dos serviços abrangen-
do os exercícios de 2019 a 2021,  com or-
çamento limitado a R$ 120.000,00 (cento e
vinte mil reais);
3)  a contratação dos serviços abrangendo
os exercícios de 2016 a 2021, com orçamen-
to limitado a R$ 240.000,00 (duzentos e qua-
renta mil reais).

Na etapa seguinte da reunião virtual, o
presidente divulgou um cronograma com as
próximas lives que ele conduzirá: dias 1º e
29 de setembro.

;

Estão disponíveis no site da APA os slides
apresentados durante a live de 28 de julho

PESQUISA
A APA iniciou uma pesquisa para sa-
ber a preferência dos associados em re-
lação ao APALAVRA.  O objetivo é
quantificar os associados que optam
pela edição digital e os que preferem a
versão impressa. A partir dos dados co-
letados com essa pesquisa, a entidade
poderá estimar quantos exemplares
deverão ser impressos.
 Para participar da pesquisa o associa-
do pode telefonar para o número (21)
2262-2726 – Ramal 5 (com o funcioná-
rio Ricardo) ou através do link que está
sendo divulgado no APA Grupo e no
site da entidade.
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Mensagem do Presidente

Sebastião Bergamini Junior
Presidente da APA/FAPES/BNDES

A ansiedade é o mal do século,
que vem sendo agravada pela de-
sinformação. Na busca de maior
entendimento sobre como as pes-
soas reagem em um ambiente de
mensagens voltadas para a desin-
formação, foram identificados
quatro mecanismos psicológicos
que tornam as pessoas mais vul-
neráveis:
(1) capacidade de processamento
mental limitada: não conseguimos
tratar todas as informações que
recebemos e nosso cérebro recor-
re a atalhos para incorporar novas
informações;
(2) dissonância cognitiva: senti-
mos desconforto quando entra-
mos em contato com informações
de sentidos opostos e na busca
de reduzir essa dissonância, ten-
demos a conceder maior peso às
mensagens com as quais concor-
damos;
(3) grupos de influência: temos
probabilidade maior de sermos re-
ceptivos e compartilharmos infor-
mações com pessoas que com-
põem nosso grupo de convivên-
cia, principalmente com relação à
sua verdade, urgência ou novida-
de; e
(4) emoção e excitação: damos
maior valor a informações que ge-
ram emoções ou impressões for-
tes, as quais tendemos a compar-
tilhar, sendo em geral informações
que despertam ansiedade, temor
ou até divertimento.

Esses quatro mecanismos têm
sua importância para aumentar o
sucesso das fake news, que em
geral são desenvolvidas a partir de
teorias conspiratórias relaciona-
das a determinadas pessoas ou
grupo. O processo da fake news
tem um duplo movimento que tor-
na essas pessoas ou grupos víti-
mas ao mesmo tempo que as em-
podera. O mal-estar social provo-
cado pelas epidemias, crises eco-
nômicas e novos costumes tem
desdobramento na crença de que
essas coisas seriam produto da
ação intencional de outras pesso-
as ou grupos, que passam a ser
identificados como “inimigos”.
Essa identificação empodera suas
“vitimas” ao lhes proporcionar
uma visão simplificada do mundo
e do “culpado” a ser combatido. O
sucesso das fake news está assen-
tado em três pilares: na tendencia
de pensar que por trás dos even-
tos existe uma intencionalidade; na
produção de narrativas que atri-
buem esta intencionalidade ao “ini-
migo” ou em forças ocultas malig-
nas; e no contexto social que pre-
dispõe os indivíduos a acreditar
em teorias conspiratórias e se sen-
tirem empoderadas por meio delas.

As estratégias que devem ser
privilegiadas pelos indivíduos para
buscar o equilíbrio e não serem
manipuladas pelas fake news es-
tão centradas numa postura indi-

vidual proativa, reconhecendo o
papel positivo do sentimento de
indignação, assumindo que se
deve lidar com as informações ne-
gativas de forma positiva e ado-
tando um processo de tomada de
decisões com base em informações
fidedignas.

A APA é uma associação de ve-
teranos laborais que, pela sua fai-
xa etária, são em geral portadores
de um sentimento de ansiedade
elevado, como se algo ruim fosse
acontecer repentinamente. As es-
tratégias para reduzir a ansiedade
estão no campo de cada indivíduo,
mas a APA fará sua parte: o mun-
do não gira tão rápido que neces-
site acompanhamento diário por
meio das mídias sociais. Com base
nesse pressuposto, a comunica-
ção da prestação de contas da atu-
al Diretoria irá privilegiar os se-
guintes canais: Lives ou encontros
mensais online para atualizar os
associados; divulgação sistemáti-
ca no Jornal APAlavra, de periodi-
cidade mensal, e informes no Por-
tal da APA sem periodicidade defi-
nida. Seja bem-vindo a um mundo
menos estressante.
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ANS aprova o fim do limite de consultas para
quatro categorias de profissionais de saúde

A Diretoria Colegiada da Agência Nacio-
nal de Saúde Suplementar (ANS) decidiu,
no dia 11 de julho, acabar com o limite de
consultas ou sessões com psicólogos, fo-
noaudiólogos, fisioterapeutas e terapeutas
ocupacionais.

A partir de agora, os planos de saúde se-
rão obrigados a prestar sessões ilimitadas
para seus pacientes que sofram de qualquer
condição ou doença listada pela OMS. Com
a decisão, ficam excluídas as Diretrizes de
Utilização dessas categorias e cria-se um
padrão igualitário aos usuários da saúde
complementar. Essa nova resolução come-
çou a valer em 1º de agosto deste ano. “An-
tes, além do número de sessões, a ANS tam-
bém dava uma diretriz para qual doença os
planos seriam obrigados a cobrir aquelas
terapias. Agora ela retira o limite e deixa
abrangente para qualquer doença cadastra-
da no CID (Código Internacional de Doen-
ças)”, diz o especialista em direito da saúde
Fábio Santos.

Antes da decisão da ANS as limitações
eram as seguintes:
••Fisioterapia: duas sessões por ano para
cada doença apresentada pelo paciente;
••Fonoaudiologia: 24 sessões por ano para
pacientes que apresentassem uma das 11
condições listadas pela ANS, como disle-
xia, apneia de sono e outras;
••Psicologia: de 12 a 40 sessões por ano para
pacientes com condições ou tratamentos
listados pela ANS;
••Terapia Ocupacional: duas sessões por
ano para condições específicas.

Caso as operadoras dos planos de saúde
se recusem a cobrir sessões e consultas com
fisioterapeutas, psicólogos, fonoaudiólo-
gos e terapeutas, os pacientes podem recla-
mar com a ouvidoria das empresas, com a
própria ANS e, em última instância, acionar
a Justiça. “Se o beneficiário de plano de saú-
de tiver negativa, seja por limitação de ses-
são ou porque a condição dele não era aten-
dida pela regra antiga, ele pode questionar

a ouvidoria da operadora suscitando a nova
regra da ANS“, diz Santos. O término do
limite de cobertura para essas quatro cate-
gorias deve aumentar os custos das opera-
doras de planos e será precificado no próxi-
mo reajuste. Os planos são reajustados anu-
almente, na data de aniversário da assinatu-
ra dos contratos. A ANS regula os contra-
tos individuais e familiares, determinando o
percentual de aumento ou diminuição dos
preços, mas os planos coletivos são nego-
ciados diretamente com as empresas. A ANS
tem sofrido críticas devido ao aumento na
mensalidade dos planos e das discussões
relacionadas à taxatividade ou exemplifica-
tividade do rol de procedimentos que os pla-
nos são obrigados a cobrir. A agência se
posicionou pela taxatividade, ou seja, as
operadoras só devem cobrir o que a ANS
determina.  Essa tese saiu vencedora no jul-
gamento do STJ (Superior Tribunal de Jus-
tiça), em 8 de junho, mas 10 projetos foram
apresentados no Congresso para mudar o
entendimento.

atualidades

COM VOCÊ EM

TODOS OS MOMENTOS.

APA

Botafogo – Vendo apto. 80 m2, reformado,
vista do Cristo, 2qtos (suíte), banheiro so-
cial, cozinha, dependências completas, ga-
ragem escritura. Armários Todeschini  em to-
dos os cômodos. Gilberto Lameira – (21)
99203-8326.

Botafogo – Vendo excelente apto duplex
quinto andar, lateral, sol manhã, vista livre
silencioso, espaçoso e pronto para morar. 2
quartos (sendo 1 suite), 106 m2. Dependên-
cia de empregada que pode ser revertida
em escritório, 1 vaga de garagem, portaria
24h e play. Melhor localização de Botafogo.
Próximo ao metrô, cinema e restaurantes.
Maria José Abreu  –  (21) 2535-2031.

Botafogo – Vendo lindo conjugadão. Mais
informações: Madeilene –  (21)  98305-7798.

Vila Isabel – Vendo conjugado tipo studio,
indevassável, vaga escriturada. Rua Gonzaga
Bastos. Vera Cunha – (21) 992073942.

Visa Isabel – Vendo Ótima Casa de Vila, pró-
ximo ao Shopping Iguatemi, 3 quartos, ter-
raço gourmet, 2 banheiros, armários plane-
jados, 1 vaga. Preço à vista: R$ 510.000.
Elizabeth (aposentada) – (21) 996223578
(WhatsApp).

A APA está fazendo uma atualização dos anún-
cios classificados. Caso o associado ainda
queira fazer a divulgação, favor entrar em con-
tato pelo e-mail: secretaria@apabndes.org.br

Diversos
Sabão caseiro e pasta brilho inox –  Ideal
para limpar panelas e pias inox, além de blin-
dex e janelas de alumínio. Temos também
mudas de ora pro nobis e porta-álcool gel
artesanal. Faça o seu pedido. Sandra Valéria
Contato pelo Whatsapp  – (21)-99632-2803.

Imóveis 

classificados
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Sebastião Bergamini Junior*

70. A paridade do benefício e o índice do Plano

Esse artigo versa sobre a alteração do ín-
dice de atualização dos benefícios dos as-
sistidos, atualmente constituído pela varia-
ção salarial dos funcionários ativos do pa-
trocinador, por um índice inflacionário, re-
presentado pelo Índice de Preços ao Con-
sumidor Amplo – IPCA. Com foco nos as-
pectos financeiros, tem o objetivo de de-
monstrar que o IPCA não é adequado para
atualizar os benefícios dos assistidos do
Plano Básico de Benefícios- PBB, gerido pela
FAPES.

Histórico

A Resolução CGPAR nº 25, de 06/12/2018,
estabeleceu diretrizes para as empresas es-
tatais patrocinadores de planos de benefí-
cios de previdência complementar. No Arti-
go 4º desta Resolução estão elencadas as
alterações que devem ser promovidas nos
regulamentos dos planos de benefícios
mantidos pelas empresas estatais, se desta-
cando a desvinculação do reajuste dos be-
nefícios dos assistidos do reajuste conce-
dido pelo patrocinador aos seus emprega-
dos; e a vinculação do reajuste dos benefí-
cios dos assistidos a um índice de atualiza-
ção monetária, que passaria a ser o “índice
do plano” (incisos V e VI do Artigo 4º).

O Conselho Nacional de Previdência Com-
plementar- CNPC emitiu a Resolução nº 40,
com vigência a partir de 01/05/2021, que teve
o objetivo de respaldar as determinações
contidas na Resolução CGPAR nº 25, ino-
vando ao dispor, no parágrafo 2º do Artigo
4º, que o critério de atualização dos benefí-
cios poderá ser modificado, inclusive para
benefícios concedidos, mediante quatro re-
quisitos: elaboração de estudo técnico que

demonstre a necessidade de mudança de
critério de atualização, bem como a ade-
quação econômica, financeira e atuarial
do índice proposto; ampla divulgação
aos participantes e assistidos, com ante-
cedência mínima de cento e oitenta dias
do envio da proposta ao órgão estatutá-
rio competente da EFPC; aprovação do
órgão estatutário competente da EFPC; e
autorização da PREVIC.

Na qualidade de gestora do PBB, a FA-
PES publicou em 08/05/2022, no seu portal,
a contagem do prazo de 180 dias para for-
malizar a intenção de alterar o índice de rea-
juste dos benefícios dos assistidos, passan-
do da variação salarial dos empregados ati-
vos para o Índice de Preços ao Consumidor
Amplo – IPCA. Desta forma, está escoando
o prazo de cento e oitenta dias para uma
decisão definitiva por parte do Conselho
Deliberativo da FAPES sobre essa altera-
ção, muito discutível do ponto de vista le-
gal, por conta do direito adquirido. O Regu-
lamento do PBB determina que o fator de
correção dos benefícios seja a variação sa-
larial dos funcionários ativos do patrocina-
dor, conforme consta no Artigo 38: “a renda
global será reajustada nas épocas e propor-
ções em que for concedido reajuste ou mo-
dificação geral dos salários dos emprega-
dos do respectivo patrocinador, de modo a
assegurar proventos equivalentes aos sa-
lários que os participantes manteriam se em
atividade estivessem...”

Equilíbrio do plano

O patrocinador tem o legítimo direito de
zelar pela higidez do Plano, podendo pro-
por medidas que tenham o objetivo de pre-

servar a sua sustentabilidade. Dentre essas
previstas, consta a de alterar o critério de
reajuste dos benefícios dos assistidos, dei-
xando implícitas duas mensagens: para pre-
servar a sustentabilidade do Plano é neces-
sário substituir a variação salarial pelo IPCA
como fator de atualização dos benefícios; e
na visão do patrocinador, o melhor índice
inflacionário seria o IPCA, que passaria a
constituir o índice do Plano.

A premissa de que o IPCA seja o indexa-
dor mais adequado é controversa, porque
rentabiliza cerca da metade dos ativos fi-
nanceiros do Plano, segundo consta no
Relato Integrado de 2021. Nesta linha, a
possível utilização da variação do IPCA para
a correção dos benefícios não irá promover,
necessariamente, a convergência entre a taxa
real anual de juros e a taxa de retorno real
anual projetada para as aplicações dos re-
cursos garantidores. Da mesma forma, as-
segura apenas parcialmente, o risco de des-
casamento entre índices inflacionários.

Por definição, o índice do plano será aque-
le que deve ser aplicado uniforme e igual-
mente aos fluxos de caixa de entradas das
contribuições e de saídas dos benefícios.
Nessa linha, o PBB pode ser visto como um
grande fluxo de caixa e o seu pleno entendi-
mento encerra a compreensão de alguns
conceitos financeiros: (i) na formação das
Provisões Matemáticas do PBB é utilizado
o método de capitalização ou de acumula-
ção, que consiste em equalizar os fluxos de
caixa de entradas (formação das provisões
matemáticas) e de saídas (pagamentos dos
benefícios previstos no Regulamento do
Plano), registrando que a formação das pro-
visões matemáticas é auxiliada pelos rendi-

mentos dos ativos garantidores; (ii) tanto
os aportes quanto os benefícios utilizam a
mesma moeda própria do Plano, constituída
pelos Salários-de-Participação ou SP; neste
caso, os aportes das contribuições ordiná-
rias ou extraordinárias são frações dos SP
vertidas ao Plano pelos participantes ativos,
enquanto que os benefícios pagos consti-
tuem os referidos SP relativos aos assisti-
dos; e (iii) a gestão da Entidade busca equa-
lizar os fluxos financeiros de entradas e sa-
ídas, sendo os ditos fluxos calculados para
o longo tempo de existência do Plano con-
siderando dois fatores básicos: o custo do
dinheiro no tempo, representado pela taxa
de desconto atuarial, atualmente de 5,28%
ao ano; e a recomposição do valor dos flu-
xos financeiros de forma anular os efeitos
inflacionários (correção monetária), neste
caso representado pela Variação Salarial, que
corrige todos os fluxos de caixa do plano: a
base contributiva (os SP dos participantes
ativos) e a base dos benefícios (os SP dos
assistidos).

Índice do Plano

A moeda própria do Plano, representada
pelos SP de participantes ativos e assisti-
dos, deve ser corrigida monetariamente pelo
mesmo indexador de forma homogênea, de-
vendo ser aplicado o mesmo índice tanto
para os aportes necessários para a forma-
ção das reservas pelos participantes ativos
quanto para o desembolso dos benefícios
pagos aos assistidos. Este indexador é re-
presentado pela Variação Salarial, o que con-
ceitualmente está plenamente alinhado aos
fundamentos financeiros que regem o Pla-
no. O corolário dessa conclusão: a Variação
Salarial já é o índice do Plano.
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FAPES

Participantes que não concluíram
recadastramento devem

regularizar situação

*Aposentado do BNDES, certificado pela AN-
BIMA e pelo ICSS. As opiniões emitidas pelo
autor são de sua responsabilidade e não repre-
sentam a posição oficial da APA (Associação dos
Empregados e Empregados-Aposentados dos
Patrocinadores e/ou dos Participantes da FAPES/
BNDES).

Em alinhamento aos fundamentos de fi-
nanças, ao se pretender modificar o fator de
correção dos benefícios também se deve
modificar - e ao mesmo tempo e pelo mesmo
indexador – o fator de correção das contri-
buições. Do ponto de vista financeiro deve
se utilizar o mesmo indexador sob pena de
se introduzir duas taxas de descontos para
um mesmo grande fluxo financeiro que é o
Plano Básico de Benefícios. Alteração que
leve à adoção de dois critérios de correção
monetária irá constituir, em termos financei-
ros, uma aberração conceitual. A alteração
do critério de reajuste dos benefícios pode-
ria ser defensável e plenamente aplicável
caso o PBB fosse um plano saldado, situa-
ção em que a referida alteração afetaria to-
dos – participantes ativos e assistidos - de
forma uniforme e equitativa.

Conclusões

A utilização da variação do IPCA para a
correção dos benefícios não promove, ne-
cessariamente, a convergência entre a taxa
real anual de juros e a taxa de retorno real
anual projetada para as aplicações dos re-
cursos garantidores e assegura, apenas par-
cialmente, o risco de descasamento entre
índices inflacionários. Por definição, o índi-
ce do plano é aquele mais adequado para
ser aplicado, uniforme e igualmente, aos flu-
xos de caixa de entradas das contribuições
e de saídas dos benefícios e, no caso do
PBB, este índice já é a variação salarial.

A possível substituição da Variação Sala-
rial pelo IPCA no pagamento dos benefíci-
os aos assistidos, mantida a mesma Varia-
ção Salarial para a constituição das provi-
sões matemáticas, pode resultar em transfe-
rências patrimoniais entre os beneficiários
do Plano, caso a Variação Salarial e a varia-
ção do IPCA tomem trajetórias diferentes.
Portanto, alterar o atual índice do Plano,
substituindo a Variação Salarial pela varia-
ção do IPCA de forma exclusiva para a cor-
reção dos benefícios, constitui uma impro-
priedade técnica que não deve ser adotada
ou endossada tecnicamente pelos gestores
do PBB, por afrontar os princípios básicos
de finanças.

Cerca de 94% dos participantes da FA-
PES realizaram o recadastramento anual obri-
gatório de previdência e saúde dentro do
prazo, que se encerrou no dia 8 de julho.
Agora, os assistidos da previdência e titu-
lares do plano de saúde que não concluíram
o processo de seus beneficiários estão sen-
do comunicados formalmente pela Funda-
ção, por meio de carta, sobre a suspensão
dos serviços.

No caso dos assistidos que não fizeram o
recadastramento de previdência, o paga-
mento de aposentadoria ou pensão estará
suspenso a partir do adiantamento de se-
tembro de 2022, para a folha de pagamento
a ser creditada em meados de setembro de
2022. Já para os titulares do Programa de
Assistência e Saúde (PAS) que não reca-
dastraram os seus dependentes, o uso do
serviço por estes beneficiários será inter-
rompido a partir do dia de 8 agosto.

Estes participantes devem regularizar
sua situação o quanto antes, acessando
o Recadastramento Anual no Portal de
Serviços, no site da FAPES. Para facilitar

Notícias da

a realização dos procedimentos, estão dis-
poníveis ainda um vídeo tutorial e um pas-
so a passo sobre como preencher os for-
mulários. Em caso de dúvidas, o partici-
pante deve solicitar ajuda enviando um
Fale FAPES, também no Portal de Servi-
ços da Fundação. Após a conclusão des-
te procedimento, o prazo para a normali-
zação do benefício dependerá dos trâmi-
tes operacionais para reinserção na folha
de pagamento e/ou da nova inscrição no
plano de saúde para os dependentes.

De acordo com a FAPES, a medida de sus-
pensão é necessária para evitar o pagamen-
to indevido de benefícios, gerando prejuí-
zos aos demais participantes do Plano Bási-
co de Benefícios (PBB), e também para im-
pedir o uso do PAS por pessoas que não
detenham este direito. A campanha de reca-
dastramento de 2022 teve início em 1º de
junho e foi prorrogada até o dia 8 de julho.
A FAPES lembra que, assim como nos últi-
mos anos, o processo é unificado entre pre-
vidência e saúde e feito totalmente pela in-
ternet, sem necessidade de deslocamento
ou uso de papel.

Cientistas desenvolvem adesivo que
pode permitir ultrassom via celular

ciência

Cientistas do Instituto de Tecnologia de
Massachusetts (MIT) desenvolveram ade-
sivo capaz de realizar ultrassom. De acordo
com informações de artigo publicado pela
revista científica "Science", o dispositivo
funciona com a aderência na pele. Após a
ativação, o item fornece imagens nítidas do
coração, pulmões e outros órgãos internos
por 48 horas.

A expectativa é que, no futuro, os adesivos sejam comprados em farmácias e utilizados em casa

A APA comunica com pesar
o falecimento dos colegas

Alberto dos Santos Abade,
aposentado do Sistema BNDES,
em 12/07/2022.

Sylvio Telles Rufino,
aposentado do Sistema BNDES,
em 19/07/2022.

    que nos deixaram

Aos familiares, os nossos sentimentos.

A parte adesiva do dispositivo é feita de
duas camadas finas de elastômero, que con-
tam com uma faixa intermediária de hidro-
gel sólido, material principalmente à base
de água e que transmite facilmente as on-
das sonoras. Atualmente, as pesquisas se
concentram na adaptação dos dispositivos
para uso sem fio. Desta forma, será possí-
vel a utilização dos adesivos em casa, além

disso, a compra dos materiais poderia ser
realizada em farmácias. Conforme os pes-
quisadores, os adesivos se comunicariam
com o celular, onde algoritmos de Inteligên-
cia Artificial (IA) analisariam as imagens. A
ferramenta de imagem de ultrassom weara-
ble (vestível) teria um enorme potencial no
futuro do diagnóstico clínico.
Fonte: Massachusetts Institute of Technology
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A Minha Amiga Barata
Jober Rocha*

Sempre detestei insetos e, dentre estes, a
barata sempre ocupou um lugar de desta-
que todo especial nesta categoria. O nojo
que por ela eu sentia chegava a ser algo
psicótico.

Toda ocasião em que adentrava algum
cômodo, de algum lugar que frequentava
pela primeira vez, olhava atrás das portas,
embaixo das camas, cadeiras, armários, etc.
em busca de sinais de baratas.

Dizem que existe cheiro e gosto de barata,
embora isto seja, creio eu, algo presumido,
pois não posso imaginar que aqueles que
assim o dizem já tenham comido ou cheira-
do alguma barata.

Digo isto para que os leitores compreen-
dam, em toda a sua amplitude, a epopeia
que vivi um dia desses, durante a noite, em
minha casa.

Sempre chamo a empresa dedetizadora
para executar seu oficio de descontamina-
ção de insetos em minha residência e, por
isto, vivo tranquilo sem presenciar nenhu-
ma corrida furtiva de alguma barata tentan-
do se esconder de meu olhar arguto e de
uma boa chinelada.

Naquela noite, todavia, eu escrevia um
texto no escritório, com a janela aberta. Em
determinado momento adentra voando uma
enorme barata que pousa. Onde? Na minha
mesa, próxima do teclado do computador.

Meu primeiro impulso foi o de sair cor-
rendo dali e trancar a porta, mas, depois,
pensei que este seria um gesto efemina-
do que me envergonharia dali por diante
sempre que dele me lembrasse. Fiquei ima-
ginando que muitos leitores fariam isto;
mas eu, eu era o escritor e não podia dei-
xar o conto pela metade.

Lembrei-me dos guerreiros de selva que
comem insetos para sobreviver na mata e

fiquei imóvel em minha cadeira, esperan-
do para ver qual seria o primeiro movi-
mento dela. Por incrível que pareça, ela pa-
recia me olhar fixamente. Pude, então, pres-
tar mais atenção nela e em seus detalhes
anatômicos.

O tamanho dela era de aproximadamen-
te 10 cm de comprimento, de tão grande.
Apresentava um corpo oval, achatado
dorso-ventralmente, e com uma coloração
escura. A cabeça era curta, subtriangular,
do tipo opistognata, com uma abertura
bucal trituradora (igual à do gafanhoto);
antenas longas e filiformes; dois ocelos e
olhos compostos. O tórax possuía três
pares de pernas do tipo cursoriais e
dois pares de asas. O abdome apresen-
tava 10 segmentos, contendo seus ór-
gãos vitais.

Enquanto eu a observava, ela veio deva-
garinho se aproximando da minha mão, pou-
sada levemente sobre a mesa. Ela olhava
para o meus olhos e para a minha mão. Pare-
cia querer dizer-me algo.

Em um impulso de loucura, vencendo o
medo e o asco, passei o dedo indicador, de
leve, em suas asas. Ela pareceu delirar. Seria
capaz de jurar que a vi revirando os olhos
de gozo, naquele momento.

Com as suas duas antenas enormes, co-
meçou alisando minha mão, Com as patas
da frente fazia festa em meus dedos.

Percebi que aquele inseto horrendo era
extremamente carinhoso, talvez carente de
compreensão e amor por parte da raça hu-
mana e das outras espécies animais, des-
de quando surgiu, no período Carbonífe-
ro há 320 milhões de anos. A única coisa
que recebera dos seres humanos, des-
de seu nascimento, fora chineladas, ja-
tos de inseticida e armadilhas veneno-
sas. Jamais havia recebido um carinho
como aquele de hoje.

Aos poucos, devagar, veio se aproximan-
do, subiu em minha mão e veio caminhando
pelo braço, até chegar no ombro.

Do ombro tomou o rumo da minha orelha.
Parecia querer dizer-me algo. De fato, ouvi
um ligeiro zumbido, mas, evidentemente, não
compreendi o seu significado.

Como conheço um pouco de Psicologia e
de Filosofia, imaginei que ela estava me di-
zendo que vinha em paz, em busca de ali-
mentos, compreensão e amizade. Peguei-a,
delicadamente nas mãos e, encarando-a,
disse as mesmas coisas em minha língua.

Como a barata é muito mais antiga no nos-
so planeta que os seres humanos, pelo me-
near de sua cabeça, a mim me pareceu que
ela havia entendido o que eu disse.

Subiu ela, então, ao alto da minha cabe-
ça, passando pelo rosto e demorando um
pouco nas proximidades da boca para co-
lher uns restos de biscoito que haviam fi-
cado na barba e no bigode. Do alto da care-
ca alçou voo para fora da sala, passando
pela janela aberta e desaparecendo na es-
curidão da noite.

Eu segui com meu texto, interrompido pela
presença da barata. Dez minutos depois,
através da mesma janela ainda aberta, meu
escritório foi inundado por inúmeras bara-
tas, de todos os tamanhos e tipos, desde as
maiores até as pequeninas.

Imaginei logo, com meus conhecimentos
de Psicologia e de Filosofia, que ela havia
trazido toda a sua família para me apresen-
tar. Eles pareciam, também, querer conhecer
os meus familiares, pois, rapidamente, se em-
brenharam por todos os cômodos da casa.

Como em um passe de mágica, todas elas
sumiram de minha vista, inclusive a minha
velha amiga. Pouco depois escuto minha
mulher, meus filhos e a velha sogra gritando

em seus quartos. Imaginei que estavam to-
dos se conhecendo e fazendo novas amizades.

Mais alguns minutos se passaram e a cam-
painha da porta de entrada tocou. Levan-
tei-me para abrir, estranhando a presença
de alguém tão tarde da noite. Ao abrir de-
parei-me com empregados da empresa de de-
detização, chamados pela minha sogra, que
foram logo entrando pela casa com seus apa-
relhos e espalhando inseticida pelos cantos.

Comecei a gritar que aquilo era um geno-
cídio, que eram todas minhas amigas, que
eu havia criado uma solida amizade com a
família delas, etc.

Passados mais alguns minutos, novamen-
te, tocaram a campainha. Desta vez vi três
enfermeiros e um médico, que me segura-
ram bem firme e colocaram em uma camisa
de força só retirada quando eu já estava pre-
so em um quarto totalmente trancado e com
barras de ferro nas janelas.

Tive uma despesa enorme com o cartão
de crédito, pois os dois serviços foram exe-
cutados fora do horário de expediente e em
regime de urgência.

Minha amiga e a sua enorme família ja-
mais os encontrei novamente. Uma oportu-
nidade inédita de confraternização, entre os
seres humanos e as baratas, foi jogada fora,
desperdiçada por uma sogra ignorante a
quem faltavam conhecimentos de Psicolo-
gia e de Filosofia.

Mas a velha ainda me paga. Estou prepa-
rando uma boa surpresa para ela. Já come-
cei a estudar a vida e os costumes dos es-
corpiões e já sei onde posso encontrar al-
guns perto de casa...

*Aposentado do BNDES, economista e
doutor pela Universidade de Madrid,
Espanha.
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O teatro é simbolizado alegoricamen-
te por duas máscaras, uma sorridente
e outra chorosa, representando os gê-
neros teatrais da comédia e da tragé-
dia. A nossa Associação tem três Di-
retorias que desenvolvem atividades
bem conhecidas, dando suporte às
demais: Financeira, Jurídica e Admi-
nistrativa, as quais serão descritas
futuramente nesta Coluna.

Neste momento iremos comentar
a atuação das outras duas Diretori-
as, que desenvolvem atividades fim
no “teatro da vida”: a Sociocultural
e a de Apoio Assistencial. Suas ati-
vidades ficaram praticamente para-
lisadas no ano passado devido aos
efeitos da pandemia, mas devem ser
retomadas de forma paulatina a par-
tir deste ano.

A Diretoria Sociocultural é ocupada
há muitos anos pela diretora
Madeilene Perez, que com o apoio
proativo do seu diretor  ad junto
(Márcio Verde na gestão passada e
Eliane Ribeiro na atual), vem cumprin-
do a missão de promover reuniões fes-
tivas, com a organização de uma gran-
de festa para os aniversariantes a cada
semestre, um encontro anual por oca-
sião do aniversário da Associação e
outros eventos festivos. Na frente cul-
tural, essa Diretoria organiza apresen-
tações do coral, exposição de fotos,

exposição de quadros, promoção de
cursos de artes, dentre outras.

A Diretoria de Apoio Assistencial tam-
bém é ocupada há muitos anos pela di-
retora Suely Domingues Canero, que
conta com a preciosa ajuda de seu dire-
tor adjunto (Nelly Toffano Costa na ges-
tão anterior e Hugo Francisco Santos
na atual), e vem desenvolvendo ativida-
des que são divulgadas, mas pouco co-
nhecidas, na linha de dar suporte assis-
tencial aos associados.

O Apoio Assistencial conta com uma
unidade de Serviço Social, função pre-
enchida pela assistente social Norma
Elisa, que mantém contato telefônico
para uma escuta empática, buscando
manter o bem-estar social e físico dos
associados, principalmente em momen-
tos trágicos, como o falecimento ou do-
ença do associado ou de seus familia-
res. Nessas situações de transe, o Ser-
viço Social da APA acompanha as famí-
lias, dando orientação no processo de
luto, bem como no esclarecimento dos
dependentes sobre as providências ne-
cessárias para o usufruto dos seus di-
reitos com relação ao plano de benefíci-
os e ao plano de saúde, ambos adminis-
trados pela FAPES, inclusive assumin-
do a intermediação desses interesses
junto à Fundação. Outra frente impor-
tante é o programa de formação e indi-
cação de cuidadores de idosos, a qual

2. TEATRO DA VIDA

Por Sebastião Bergamini Junior

foi afetada negativamente pela pande-
mia, mas cumpre registrar que está nos
planos da nova Diretoria fazer com que
essas atividades sejam retomadas com
mais ênfase para atender às frequentes
demandas dos associados.

Essa Diretoria também administra o
projeto Ampliando Horizontes, voltado
basicamente para todos os associados,
mas com ênfase nos idosos, contemplan-
do palestras periódicas sobre os cuida-
dos com a mente e o corpo, as atitudes
na terceira idade e a autoestima. A assis-
tente social dessa Diretoria participa de
reuniões internas, interprofissionais e
atua junto à CIPA – Comissão Interna
de Prevenção de Acidentes do EDSERJ.

A nova geração de associados apo-
sentados conhece pouco as atividades
dessas duas Diretorias, que são muito
mais valorizadas pelos associados apo-
sentados de uma geração mais antiga.
Em razão desse pouco conhecimento,
talvez sejam pouco valorizadas por al-
guns, que pleiteiam, com razão, uma atu-
ação da APA com ênfase na defesa do
plano de benefícios e do plano de saúde
administrados pela FAPES. Essa maior
ênfase não deve significar prescindir das
atividades dessas duas Diretorias, que
exercem um trabalho voluntário que tanto
contribui para o conforto e bem-estar fí-
sico e mental de grande parte dos asso-
ciados neste “teatro da vida”.

Faça o seu

Check-up
anual.

Sua saúde
agradece.

Agenda positiva para a
previdência complementar

Durante os quatro primeiros meses de
2022, especialistas convidados pela Asso-
ciação Nacional de Participantes de Fundos
de Pensão e de Beneficiários de Planos de
Saúde de Autogestão (Anapar) formaram um
grupo de trabalho, para elaborar propostas
de aperfeiçoamento do arcabouço regula-
tório do sistema fechado de previdência
complementar brasileiro. O documento ela-
borado evidencia os principais obstáculos
que se apresentam e propostas para supe-
rá-los, no que diz respeito a governança e a
investimentos das Entidades Fechadas de
Previdência Complementar (EFPC).

A partir desse documento, busca-se apon-
tar elementos de reflexão sobre os desvios
estruturais que foram observados, tanto na
tentativa de reinterpretar a legislação em
prejuízo dos participantes, quanto na fisca-
lização das operações de investimentos e
de previdência, cujos interesses e objetivos
alheios ao setor tornam-se a cada dia mais
explícitos. Assim, serão destacados proces-
sos de tentativa de sucateamento das
EFPC; de criminalização dos investimentos
na economia real e dos gestores das EFPC;
e da politização de órgãos do Estado, nota-
damente o Ministério Público Federal (MPF)
e a Superintendência Nacional de Previdên-
cia Complementar (PREVIC).

Fonte: ANAPAR

aconteceu
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Fragmentos do poema Desejo,
de Vitor Hugo:

“Desejo que você, sendo
jovem,

Não amadureça depressa
demais.

E que sendo maduro,
Não insista em rejuvenescer.

E que sendo velho
Não se dedique ao desespero,
Porque cada idade tem o seu

prazer e a sua dor.
E é preciso deixar que eles
escorram por entre nós”.

É preciso um pouco de arte na
velhice. Uma arte que consiga fil-
trar aquilo que é piedade, daquilo
que é respeito; que consiga sepa-
rar a tolerância, daquilo que é amor
verdadeiro. Os velhos não querem
apenas tolerância, nem piedade.
Precisam, sim, de respeito, digni-
dade e inclusão, como qualquer
outra pessoa, em qualquer idade.
Tolerância é uma palavra pobre, em
todos os sentidos. Ninguém quer
ser apenas tolerado; as pessoas
querem ser amadas e respeitadas.

Prestemos atenção para o óbvio
da existência. Aliás, é necessário
que o óbvio seja repetido muitas
vezes, para não cair no esqueci-
mento. Eis o óbvio: todos os seres
vivos, naturalmente, nascem, cres-
cem, reproduzem, envelhecem,
adoecem e morrem. Isso é o óbvio,
o evidente, a lógica da natureza.
Daí decorre que a penúltima com-
panheira que teremos nesta exis-
tência chama-se velhice, que nos

abandonará para a última compa-
nheira, a morte. É o que se deseja a
todos: morrer na velhice. Ninguém
quer morrer na juventude, o que
seria trágico. É no outono que se
envelhece e no inverno que se
morre. Precisamos seguir o ritmo
da natureza com seus encantos e
desencantos e como diz Vitor
Hugo, “deixar que as estações da
vida escorram por entre nós”. O
outono não é a pior das estações,
nem a melhor. O outono simples-
mente é. Simone de Beauvoir (es-
posa de Sartre) afirma que “viver é
envelhecer. Somente isso”.

O filósofo romano Cícero (Mar-
co Tulio Cícero – 106 a 43 a. C) em
um ensaio filosófico sobre a velhi-
ce, já dizia em seu tempo, que a
velhice não nos afasta da vida ati-
va. A grande contribuição dos ido-
sos não é mais a atividade física,
mas a sabedoria que é o azeite de
toda a atividade física. Cícero dis-
se também que “somente os imbe-
cis não querem envelhecer”.

Infelizmente, a velhice no mun-
do ocidental é um problema que
não está resolvido ainda. A velhi-
ce denuncia o fracasso dessa civi-
lização, pois a sociedade capita-
lista tende a valorizar somente
quem produz e quem consome.

O foco do capitalismo é a prima-
vera, daí que os ambientes, as ci-
dades, o contexto vital são dese-
nhados tendo em vista os que es-
tão produzindo e consumindo,
isto é, para a juventude.

Os idosos já produziram e já
consumiram o bastante, logo, in-
felizmente, o melhor que o capita-
lismo tem a fazer é livrar-se deles,
posto que os velhos precisam de
cuidados que custam caro. Preci-
sam de aposentadorias, de cadei-
ras de rodas, de bengalas e mule-
tas, de rampas para ter acesso aos
ambientes diversos. Velhos preci-
sam de remédios, de tratamento
dentário, de dietas diferenciadas e
tudo sem poder devolver nada por
isso. É porque já pagaram antes,
na primavera, na juventude.

Quanta ilusão e falsidade que
ainda existe nas políticas sociais
para idosos. A começar pelas pro-
núncias “politicamente corretas”
que nos ensinam, como: a “melhor
idade”, “a terceira idade” os “an-
ciãos”, os que “são jovens há mais
tempo”. É o mito da “eterna juven-
tude” que enriquece academias e
empresas que produzem e comer-
cializam cosméticos e produtos
para “rejuvenescer”. Essas men-
tiras mereceriam tratamento po-
licial. Elas não combinam em
nada com respeito nem com afe-
to e amor.

Dignidade, respeito, inclusão,
amor. Então, “a noite, poderá ser a
melhor parte do dia”

DESTINATÁRIO:

Associado, você já atualizou
o seu cadastro?

Muitos associados ainda não atualizaram o seu cadastro.

Se você é um deles, não deixe para depois. O procedimento

é importante para que os associados possam participar, de

forma virtual, das assembleias organizadas pela APA. Essa

atualização se dá em um ambiente seguro, pois a APA pos-

sui certificado digital SSL (Secure Sockets Layer), tecnolo-

gia global de segurança padrão que criptografa a comuni-

cação entre navegador e servidor, garantindo a segurança

e o sigilo de todos os dados transmitidos.

Para fazer a atualização, basta preencher uma ficha que se

encontra no endereço: http:// www.apabndes.org.br/cadas-

tro. Mais informações podem ser obtidas com o funcioná-

rio Ricardo, através do e-mail: eventos@apabndes.org.br

ou  (21) 2262-2726 - Ramal 5.

A APA possui, como beneficio aos seus associados e familiares,
um cadastro de cuidadores formados nos cursos promovidos
pela entidade em 2017,  2018 e 2019.  Este cadastro está sob a
supervisão da assistente social Norma Elisa Ventura. Mais
in fo rmações  po dem ser  ob t id as  pe lo  emai l :
assistentesocial@apabndes.org.br.

Cadastro de
Cuidadores
de Idosos

O outono da vida
Mario Antonio Betiato*

*Professor e doutor em Teologia
PUC-PR. artigo extraído do portal
www.desaposentado.com.br.
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